
Tefal Ice Force-keukenmessen: kwalitatief hoogstaande
messen met langdurige prestaties binnen handbereik!

Ice Force 4-delige set: Universeel houten messenblok + schilmes 9
cm + koksmes 20 cm + universeel mes 11 cm

4-delige set van keukenmessen
K2324S75  

 

 Dankzij de Ice Force-technologie bieden Ice Force-messen de optimale snijervaring. Het lemmet van het mes
wordt gekoeld door middel van een cryogeen proces bij -120 °C voor een perfecte afwerking, extra sterkte en
betere weerstand tegen corrosie. Een onmisbare messencollectie voor al uw snijbehoeften, van (in blokjes)
snijden tot hakken. Het messenblok is ideaal om je Ice Force-messen te ordenen, op te bergen en tot je
beschikking te hebben.

 



PRODUCTVOORDELEN

Ice Force Technologie
Het lemmet van het mes ondergaat na verhitting een temperatuurstoot van -120 ° C voor een
perfecte afwerking, optimale prestaties, extra stevigheid en betere corrosiebestendigheid.

Langdurige prestaties
Tot wel 2x langer mee.*
* Vergeleken met andere Tefal roestvrijstalen series (Comfort, Ingenio)

Duits roestvrijstaal
Langere levensduur, betere weerstand en duurzamer.

Garantie van 10 jaar
Gemaakt om lang mee te gaan. Daarom geeft Tefal een garantie op het breken van het mes van
10 jaar - www.tefal.nl 

Compleet aanbod
Ice Force biedt een volledig messen assortiment voor al uw dagelijkse snijbehoeften.

Strak design
Een combinatie van traditie en moderne technologie in een gestroomlijnd ontwerp. 

Universeel blok
Kan een gemengd assortiment messen met een lengte van maximaal 20 cm bewaren. Bewaar
maximaal 6 tot 7 messen.



Video('s)Video('s)

Product levensstijl foto('s)Product levensstijl foto('s)

Andere productfoto's

Veilig bewaren
Je messen zijn veilig opgeborgen op het aanrechtblad van je keuken, altijd binnen handbereik,
en de snijranden zijn beschermd.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Materiaal ROESTVRIJ STAAL

Snijprestaties ****

Materiaal handgreep [Plastic Abs]

Punt Punt

[Bolster] Ja

[Finger guard] Ja

[Rivets] Ja

Vaatwasmachinebestendig Ja

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF : 2100125811

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3168430317352
EAN UC : 3168430317352

4 24 2 48
C20 : 2 240
C40 : 4 480
HQ4 : 5 440

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 163 x 135 x 364 (MM) 370 x 305 x 380 (MM) 1 200 x 800 x 904 (MM)

gewicht 2,28 (KG) 9,12 (KG) 109,44 (KG)


